
 
 
 

Governo dos Açores      Escola Básica e Secundária de Velas 

Atividade “Chá com Letras – Histórias e contos” 
 

No dia 18 de novembro de 2016, pelas 20 horas, foi realizada mais uma edição 

da atividade “Chá com Letras – Histórias e Contos” na Escola Básica e Secundária de 

Velas. Desta vez, a atividade voltou a desenvolver-se em torno do modo narrativo, em 

parceria com os professores Goreth Brasil e André Vaz e a turma C do 11º ano, do curso 

profissional de Animador Sociocultural.  

Os alunos do curso de Animador Sociocultural apresentaram duas histórias e 

uma atividade musical. A primeira história foi uma dramatização de uma nova versão da 

história “Hansen e Gretel” e a segunda foi o “Capuchinho Vermelho” contado com a 

projeção de sombras. A atividade musical constou da construção de instrumentos 

musicais, com garrafas de águas reutilizadas, feijão, papel e cola. No fim desta atividade 

musical, todos os presentes cantaram uma canção, acompanhando com os 

instrumentos musicais produzidos. 

Os convidados Andreia Melo, Rita Fernandes, Catarina Ávila e João Furtado 

contaram e leram histórias, selecionadas por eles, de autores conhecidos e da própria 

autoria. A história da convidada Rita Fernandes, da sua autoria, foi o resultado de um 

“Workshop” de escrita criativa em que os alunos do curso de Animador Sociocultural 

também participaram. Todos os convidados abrilhantaram a noite, uns num tom mais 

sério, outros num tom mais jocoso, mas todos com o intuito de proporcionar um serão 

muito agradável. 

Os alunos do EPE das Velas também quiseram participar e, na impossibilidade de 

estarem presentes neste dia, a professora Olga Afonso registou em vídeo uma história 

contada por um dos alunos.  

O desempenho de todos os alunos foi, mais uma vez, notável, como se pode 

verificar pelas opiniões deixadas no final da atividade, onde referem a evolução dos 

alunos. 

No final, foi entregue a cada participante uma oferta, também executada pelos 

alunos: um calendário para 2017. 



Esta atividade teve ainda maior afluência do que as edições anteriores e as 

opiniões foram ainda mais abonatórias, solicitando que a atividade se mantenha e seja 

mais frequente.  

 
 

  
11º C  

 
 

Alunos da EPE de Velas Hansen e Gretel (alunos do 11º C) 

  
Andreia Melo Rita Fernandes 



  
Atividade Musical Catarina Ávila 

  
João Furtado Capuchinho Vermelho 

  
  Capuchinho Vermelho 

  
Tiago Oliveira Ofertas e caixa de opiniões e sugestões 

 


